
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SOBRAPH 

 

Revista 

       SOBRAPH 
                      SOCIEDADE BRASILEIRA DE PROTEÇÃO HUMANA 

Ano V – Edição: Novembro de 2020 

Foi lançado em setembro de2020 o novo organograma institucional de SOBRAPH – Sociedade 

Brasileira de Proteção Humana. Neste novo organograma foram inseridos os parceiros estratégicos 

e alocadas as ações de forma que sejam mais bem entendidas a partir de uma leitura simples e de 

fácil interpretação. Você pode ler a matéria completa na página 01 desta revista, bem como 

diversos outros assuntos que muito contribuirão para seu desenvolvimento pessoal e profissional.      

Novo organograma da Sociedade Brasileira de Proteção Humana foi 
lançado em outubro de 2020 por videoconferência  

Ainda nesta edição: 

SOBRAPH Mulher  e 
empoderamento feminino 

Meio Ambiente em destaque 

Personalidade Cidadã 
destaca vida e ações do 
Comandante Pinheiro da 

ACPMB-IBRAPA 

Publicações SOBRAPH 

Mensagem do Presidente 

Fórum Brasileiro de 
Capelania 

Noticias da Capelania – 
Livro Capelania Policial em 

pauta 

 

SOBRAPH – Lugar de gente humilde, feliz e abençoada  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Novo organograma SOBRAPH 01 SOBRAPH 

A SOBRAPH – Sociedade 

Brasileira de Proteção 

Humana nasceu da 

identificação de 

necessidades, bem como de 

ações em favor da 

promoção e garantia de 

acesso a soluções para o 

ser humano integral. 

A Pirâmide de Maslow, ou hierarquia das necessidades de 

Maslow, ilustrada acima é uma teoria que organiza as 

necessidades humanas conforme sua prioridade, das mais 

básicas às mais complexas. Criada pelo psicólogo norte-

americano Abraham H. Maslow na década de 1950, a pirâmide 

é muito usada por diversas áreas para entender o possível 

comportamento humano diante de diversas situações e 

momentos da vida.  

Entender, não só as necessidades do ser humano integral, bem 

como prover mecanismos que assegurem uma sobrevivência 

incólume (livre de perigos) deve ser uma meta perseguida com 

tenacidade pelas instituições públicas e pelos coletivos que 

lutam pela sobrevivência humana de forma digna e mais 

salubre.   

Com foco em melhorar a qualidade de vida e dar mais autonomia as 

mulheres, o SOBRAPH Mulher desenvolveu diversas atividades de apoio e 

promoção ao empreendedorismo e empoderamento feminino.  

De maneira simples, como a criação de botons, promoção de cafés sociais, 

consultoria e até investimentos mais arrojados, como a criação do vale 

compras premiado, o SOBRAPH Mulher apoiou ações de instituições na 

periferia paulista e guarulhense, com maestria e com muita troca de 

informações. Parabéns ao SOBRAPH Mulher pelas ações!    

Foi lançado em setembro de2020 o novo organograma institucional 

de SOBRAPH – Sociedade Brasileira de Proteção Humana. Neste 

novo organograma foram inseridos os parceiros estratégicos e 

alocadas as ações de forma que sejam mais bem entendidas a partir 

de uma leitura simples e de fácil interpretação. No organograma 

atual é possível observar a gama de ações e atividades pretendidas e 

as já realizadas pela SOBRAPH.        

A SOBRAPH – Sociedade Brasileira de Proteção Humana nasceu da 

identificação de necessidades, bem como de ações em favor da 

promoção e garantia de acesso a soluções para o ser humano 

integral, por isto desenvolve suas atividades por meio de organismos 

que através de ações promovem os objetivos bio psico sócio 

espirituais da instituição, cujo foco é o ser humano integral. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

SOBRAPH Meio Ambiente em destaque 
02 

10 MANEIRAS DE PRESERVAR O MEIO AMBIENTE 

Proteger o meio ambiente é tarefa para todos nós, i ndependentemente de nossa idade ou posição social. 
Ajudar é fundamental para que as próximas gerações possam usufruir de tudo o que nosso planeta 
oferece, tendo acesso a um ar puro, água limpa e à variedade de espécies que aqui vivem. 

5. Não jogue lixo nas ruas.  Jogar lixo nas ruas causa poluição, 

doenças e também o crescimento dos índices de enchentes. 

Caso não haja lixeira por perto, guarde o lixo até chegar em 

casa. 

6. Ande mais a pé.  Veículos automotores liberam muitos 

poluentes para a atmosfera, sendo assim, é fundamental, 

sempre que possível, optar por ir a pé ou quem sabe de 

bicicleta. Outra alternativa é combinar caronas com os amigos 

ou utilizar o transporte público. 

7. Reaproveite.  Algumas vezes jogamos no lixo objetos que 

poderiam ser utilizados para outros fins. Seja criativo e evite o 

aumento de lixo no planeta. 

8. Não compre animais silvestres.  Alguns animais silvestres são 

diferentes e apresentam uma beleza incrível, não é 

mesmo? Entretanto, nem sempre esses animais podem ser 

comercializados. Quem compra animais sem registro do IBAMA 

pode ser multado ou até mesmo preso. Muitos dos animais que 

são vendidos sem autorização vêm do tráfico de animais, uma 

prática que ameaça muito a biodiversidade do país. 

9. Evite o uso de produtos descartáveis e sacolas p lásticas.  O 

uso desses produtos, apesar de bastante prático, contribui para 

o aumento da produção de lixo. No que diz respeito ao uso de 

sacolas plásticas, ao fazer compras, leve sua própria bolsa de 

pano ou lona para evitar desperdícios. 

10. Repasse as dicas!  Espalhar o conhecimento sobre como 

cuidar da natureza ajuda a formar cidadãos mais preocupados 

com o meio ambiente.  

Que tal fazer sua parte e repassar essas ideais?  
 

Por Ma. Vanessa dos Santos 

Para proteger o meio ambiente, não é necessário ter muito 

dinheiro ou participar de alguma organização que luta pelo 

planeta, basta querer e fazer sua parte. A seguir listaremos 10 

atitudes que você pode realizar no seu dia a dia pa ra ajudar 

o planeta! 

1. Não desperdice água.  Você já pensou em quanta água é 

desperdiçada quando tomamos banhos muito demorados ou 

quando deixamos um vazamento em nossa casa por 

dias? Atitudes simples podem evitar o desperdício, como a 

redução do tempo de banho, o aproveitamento da água da 

chuva, a reutilização da água da máquina de lavar e a 

lavagem de carro utilizando baldes com água em vez de 

mangueiras. 

2. Economize energia.  Será que é mesmo necessário utilizar o 

computador e deixar a televisão ligada ao mesmo 

tempo? Algumas vezes ligamos vários aparelhos eletrônicos 

que não serão utilizados, gastando uma energia 

desnecessária. 

Além disso, a lâmpada é um grande problema! Quem nunca 

deixou lâmpadas acesas mesmo sem ter ninguém no 

ambiente? Desligar aparelhos que não estão sendo usados, 

apagar a luz, diminuir o uso de ar-condicionado e trocar 

lâmpadas por outras mais econômicas são atitudes que 

podem diminuir o consumo de energia. 

3. Não compre produtos sem necessidade.  Trocar o celular a 

cada novo lançamento é mesmo necessário? Aquele 

computador realmente precisa ser trocado? Às vezes nos 

deixamos levar pelo consumismo e compramos várias coisas 

sem utilidade. Com isso, aumentamos a fabricação de 

diversos produtos e levamos ao uso excessivo e 

descontrolado dos recursos naturais. 

4. Separe o lixo.  Separar o lixo orgânico do reciclável é 

essencial para garantir a destinação correta de cada 

produto. Reciclar um produto é muito melhor para o meio 

ambiente que fabricar outro, uma vez que economizamos 

recursos naturais e diminuímos o lixo no planeta. 

5. Não jogue lixo nas ruas. Jogar lixo nas ruas causa poluição, 

doenças e também o crescimento dos índices de enchentes. 

Caso não haja lixeira por perto, guarde o lixo até chegar em 

casa. Apoio cultural 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

SOBRAPH 03 
Personalidade Cidadã 

A seção personalidade cidadã apresenta nesta edição um líder 
a frente de seu tempo e um ser humano fantástico. 

Um homem de gosto simples, amante da coerência e desafeto da falsidade e 

da falsa modéstia, este é José Barros Pinheiro , personalidade cidadã desta 

edição da Revista SOBRAPH, fundador do IBRAPA e da ACPMB. 

Nascido em Juazeiro da Bahia e Soteropolitano de coração, tem como lema 

que o “que importa para o homem é o caráter e a integridade do indivíduo, 

buscando sempre ser alguém melhor, e uma pessoa feliz, além de amada 

pela família e pelos verdadeiros amigos.  

Com um grande amor pelo que faz comandante Pinheiro, como é 

amplamente conhecido, admite ter três grandes paixões: primeiro Deus, 

segundo a Família, terceiro a Igreja e ler a bíblia.  

Diz ainda, ser cheio de imperfeições, porém corajoso o suficiente para dizer 

“me perdoe”, admitindo ser sincero para si mesmo, como a melhor forma de 

sinceridade que pode coexistir para todos.  Ressalta ainda que é seguindo os 

caminhos desta vida cada dia e trabalhando na Obra do Senhor Jesus Cristo 

que pode se alcançar as maiores vitórias da vida. 

Amigo de todos os homens e mulheres de bem, Comandante PINHEIRO coleciona 

uma extensa lista de ações de intercambio e cultura que ecoam por todas as regiões 

de todo este imenso Brasil. È aquele tipo de pessoa que nos inspira e cativa em ser 

pessoas melhores sempre. 

Ao lado, uma foto com o sargento Almeida, um renomado servo de Deus e levita cristão, que 

além de amigo é um grande parceiro das missões da ACPMB – Academia de Capelania Pré-

Militar do Brasil 

Vida profissional dedicada à segurança das pessoas 

Em 1974, depois de aprovado no concurso público estadual, serviu durante 32 anos 
como profissional de Segurança Pública. Servindo a sociedade baiana na Policia 
Militar da Bahia. Foi apresentado à primeira unidade no dia 08 de novembro de 
1974 para receber instrução como Recruta. Fez estagio de segurança publica e em 
1975 foi deslocado para trabalhar na central de Radio Patrulha como motorista de 
Viatura. Em 1976 transferido para 3ª CIA na cidade de Camaçari e em 1977 retorna 
para o 5º BTL (BATALHÃO) em Salvador. Após conquistar diversas experiências 
retornou a unidade no Centro Administrativo no CAB, sendo em 1979 transferido 
para o 3º BTL em Juazeiro da Bahia. Em 1999 transferido para 2ª CIA PM na 
cidade Jacobina – BA, servindo no posto de 1º SGTPM/BA, sendo que em 2004 foi 
transferido como 1º Ten. PM/BA para Reserva Renumerada – RR. 

Comandante Pinheiro é ainda Psicanalista Clinico, Bacharel em Teologia, Instrutor 
de Defesa Pessoal, Delegado dos Direitos Humanos, Embaixador da Paz – ONU.  
Cidadão de Várzea da Roça, pela Câmara de Várzea da Roça - BA. Título de 
Cidadão de Salvador, pela Câmara de Salvador-BA. Diretor Regional 
da ACADEMIA BRASILEIRA DE PSICOPEDAGOGIA E PSICANÁLISE - 
ABRAPPsi. Membro da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz- 
ABFIP;  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

SOBRAPH 
Personalidade Cidadã  04 

Publicações com selo SOBRAPH 

Prestigie as publicações de nossa presidência em: 

https://www.webartigos.com/autores/protecaohumana 

e outros diretórios de publicações na internet 

Trabalho a frente da ACPMB/IBRAPA  
 
Cumprindo ao chamado de Deus em sua vida para o 

ministério de capelania, Pinheiro atua como comandante da 

Academia de Capelania Pré-Militar do Brasil - 

ACPMB/IBRAPA, realizando, com a graça de Deus, um 

trabalho aplicado bem sucedido, sentindo-se útil no servir a 

sociedade, comenta o comandante Pinheiro. Considerando 

os colaboradores da capelania como pessoas capazes e 

experientes, tudo adquirido com o aprendizado constante e 

nas especializações. Pinheiro diz ainda, que sente muito 

orgulho em servir a comunidade e os nossos irmãos de farda 

e seus familiares. Comenta ter aprendido que... ’”família não 

é só a de sangue”, e que “grandes homens também choram”, 

pois tudo tem um preço na vida, bem como as dificuldades 

podem ser mais bem enfrentadas, quando se tem amigos de 

verdade por perto. Comandante Pinheiro reforça ainda que, o 

esforço gera recompensa e que para termos êxito nas 

missões é preciso cooperação, lealdade, reciprocidade e à 

companhia de pessoas féis a Deus e ao propósito comum. Só 

assim é possível tomar decisões corretas, confirma o 

comandante Pinheiro. 

 

MINISTÉRIO: Chamado para servir ao Senhor 

Jesus Cristo no dia 15 de março de 1997, 

separado como cooperador em 1999 e separado a 

pastor 04 de dezembro de 2010. O servo de Deus, 

Comandante Pinheiro, atuou em Jacobina – BA, 

juntamente com sua querida esposa Cineide 

Lopes Pinheiro. Em 2004 já presbítero foi enviado 

por Deus ao campo de Mairi – BA, servindo na 

cidade de Várzea da Roça - BA, onde pela 

misericórdia de Deus foi levado ao Santo 

Ministério de Evangelista filiado a Convenção 

Estadual das Assembléias de Deus no Estado da 

Bahia. Pinheiro atuou ainda como Pastor 

Presidente de campo nas cidades de Várzea da 

Roça, Jussiape, América Dourada, Buritirama e 

Acajutiba. Atualmente pastoreia a igreja no Bairro 

de Mussurunga em Salvador – BA  

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 Mensagem do presidente SOBRAPH 

Expediente: 

Revista SOBRAPH 

Informativo da Sociedade Brasileira de 

Proteção Humana 

Organismos da SOBRAPH: 

-Corpo Acadêmico de Especialistas em 

Direito Militar - CAEDIM 

-Câmara Eclesiástica Nacional 

-Capelania Policial 3i 

-Escola Superior de Capelania e Missões 

-Fórum Brasileiro de Capelania (FOBRAC)  

-NUPREC Defesa Civil 

-Rede Nacional de Comunicação Cristã 

(Renacom) 

-Sociedade Amigos do Exército Brasileiro 

 

Jornalista responsável: 73975-SP 

Contato: protecaohumana@gmail.com  

55.11.96282.4347 

 A missão é contínua, duradoura e não podemos recuar   
A missão a nós confiada, de incentivar, inspirar, reconhecer e defender pessoas, 

não é tão simples, nem tão fácil quanto parece. Mas somos fortalecidos na medida 

em que temos certeza da missão cumprida e de novas missões a cumprir.  

Somos independentes de qualquer opinião que não agrega, valorizando aos 

menos valorizados e com muita moral e competência para certificar serviços, 

instituições, pessoas e ações. 

Vem dos anos de trabalho incansável e honesto, uma força imensa que nos 

movimenta não em direção de nossas fraquezas e imperfeições, mas na rota que 

nos mostra o quanto nosso trabalho é importante na vida de centenas de pessoas. 

Nesta caminhada, há os que se solidarizam conosco, mas são apenas sombras, 

pois fogem no calor do sol, a alguns até que se aproximam, mas se perdem no 

caminhar, por não suportar as pedras, porém aos que suportam conosco os 

ensinos do tempo, colhem os frutos da perseverança e a alegria da verdadeira 

amizade. 

Se você se identifica com a visão de uma liderança servidora, com capacidade 

agregadora, iniciativa, criatividade e aptidão para gestão de alta performance com 

humildade. Você tem o jeito de ser SOBRAPH.  

O meu costumeiro forte e fraterno abraço para você! 

 

Professor Aparecido da Cruz 

Presidente da SOBRAPH 
Educador Policial Multiplicador 

Capelão FTB-CP3i e EsCom 
TFSO - Task Force Safety 

Oficcer – FEMA/TEEX - USA 

FOBRAC – FORUM BRASILEIRO DE 

CAPELANIA 

É um espaço para troca de opiniões sobre os modelos e tipos de 

capelania existentes, norteado pela liberdade legal e expressão de 

opiniões pessoais e institucionais, bem como fomento e o debate entre 

atores e instituições, com a finalidade de construir um pacto nacional, 

que sirva para a elaboração de um protocolo ético de relacionamentos, 

cujo foco seja a redução das vaidades, a inexistência de monopólios, 

requerimentos de exclusividade e outras não conformidades atípicas ao 

fiel propósito da capelania cristã. Participe! As Assembléias Ordinárias 

são bienais e itinerantes, podendo ocorrer em uma cidade próxima da 

sua. O FOBRAC não é uma loja de títulos, nem vende cursos de 

capelania é um espaço de comunhão.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SOBRAPH Noticias da Capelania 06 

Livro Capelania Policial alcança as cinco regiões d os pais e 
diversas autoridades públicas 

Com o objetivo de promover, incentivar e inspirar a ções de assistência as centenas de profissionais de  
segurança pública em todo o território nacional, o livro capelania policial, além de inédito, mostra q ue a 
capelania para os profissionais de segurança públic a precisa de novos olhares e menos vaidades.    

Com primeira impressão em Março de 2020 e segunda 

impressão em agosto do mesmo ano, o livro capelania policial 

de autoria do Capelão Aparecido da Cruz, além de inédito, 

mostra que a capelania para os profissionais de segurança 

pública, precisa de novos olhares e menos vaidades, menos 

títulos e requerimentos de exclusividade e mais pessoas que 

amam pessoas realizando este importante ministério.   

O livro, além de ser impresso sem fins lucrativos ou qualquer 

finalidade política, foi distribuído e enviado gratuitamente a 

dezenas de lideranças de capelania e autoridades públicas do 

mais alto nível no país e no exterior, contando com diversas 

colaborações muito importantes em seu conteúdo e 

disseminação. 

Com o objetivo de melhorar a apresentação do livro e alcançar 

um maior e mais expressivo numero de capelães que atuam no 

segmento de capelania para profissionais de segurança 

pública, foi lançada uma Vakinha on line, onde se pretende 

imprimir cinco mil novos livros para atender voluntariamente 

uma demanda já identificada e premente.  

Para colaborar com esta Vakinha e auxiliar na promoção de 

uma palavra de vida, esperança e do amor de Jesus Cristo aos 

profissionais de segurança pública você pode acessar e 

colaborar através do link abaixo: 

http://vaka.me/1470904 

A equipe Capelania Policial 3i agradece sua colaboração e 

apoio. 

Autoridades e personalidades que 

receberam um exemplar gratuito do 

livro Capelania Policial: 

- Presidente Jair Bolsonaro 

- Ministra Damares Alves 

- Ministro da Justiça André Mendonça 

- Deputada Estadual Adriana Borgo (SP); 

- Deputado Estadual Major Mecca (SP); 

- Professor João Alexandre – Escola de 
Comando CESDH; 

Diversas personalidades ligadas a 

liderança de capelania, jornalistas, lideres 

cristãos e incentivadores das atividades 

de capelania em segurança pública como 

o pastor Elzire Santana da capelania dos 

PM’s de Cristo de São Paulo.   



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Parceiros culturais SOBRAPH 


